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Bra material gör
arbetet enkelt
Att arbeta med fasader ska vara enkelt och kostnadseffektivt.
Det ställs krav på hållbarhet över tid och ur miljömässiga
och sociala perspektiv. Våra fasader uppfyller alla dessa
kriterier. De är dessutom brand- och vindlasttestade med
högsta reslutat. Att skifferfasader är vackra är bara en bonus!
NordClad, NordClad + och NordClad Clips är kompletta
fasadsystem som fungerar både vid nybyggnation och vid
renovering. De är utvecklade av oss som ett svar på ett
behov av smarta system för naturstensmontage.
Den här broschyren ska ge dig inspiration, handfasta tips och
instruktioner. Den är uppdelad i styckena:
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Lycka till med ditt projekt!
Björn Jansson, VD och grundare av Nordskiffer AB
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1.Takskiffer
på fasad!
Nordskiffer startades 2005 av Björn och Tulsa
Jansson med ambitionen att göra takskiffer till
ett modernt fasadmaterial. I Sverige var takskiffer förknippat med byggnadsvård medan
Björn och Tulsa såg det som material för nya,
spännande byggnader.
Det användes dessutom flitigt i många andra
länder, så varför inte i Sverige, frågade de sig.
Idag byggs det mer skifferfasader i Sverige än
i något annat land och de system för montage
Nordskiffer utvecklat går nu på export.

Testat med beröm godkänt
Alla delar i NordClad är klassade som obrännbara material.
Systemet har genomgått vindlasttest, brandtest och är
utvecklat i enlighet med ByggAMAs rekommendationer.
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Vad är takskiffer?
Skiffer är natursten. Skiffer är den övergripande benämningen
på all skiffer. Takskiffer är skifferplattor med rektangulär form,
med knäckta kanter (lite ruffiga) som monteras med överlapp.
Traditionellt har den typen av plattor monterats på tak, därav
benämningen.

F Ö R D E L A R M E D TA K S K I F F E R PÅ FA S A D

Skiffer är natursten som
bryts i dagbrott, sågas
till rätt format och splittas
fortfarande oftast för hand
med mejsel.

• Lång livscykel, 80–200 år
• Naturligt färgbeständigt
• Ekonomiskt jämförbart med andra fasadmaterial
• Tunna plattor ger en låg vikt och gör materialet
lätthanterligt. Från 20 kg/m2!
• Lämplig för tuffa lägen vid salt hav och vind
• Montage är inte väderberoende och kan utföras
även vintertid
• Mycket lågt underhåll
• Enkelt att byta ut och ta bort plattor vid behov
• Naturmaterial med minimalt CO2-avtryck

Nordskiffer Lugano 600 x
300 mm i enkeltäckning.

Britt framför Nordskiffer
Grön 508 x 305 mm i
enkeltäckning.

SKÖTSE LR ÅD NOR DCL AD OCH NOR DCL AD+

Skiffer motstår smuts och påväxt

Skiffer är naturligt en något fet sten vilket ger
god resistens mot smuts och påväxt. Om det
ändå uppstår ett behov att rengöra används
vanligtvis högtryckstvätt med vatten. Tänk på
att sänka trycket vid anslutningar till fönster etc.
Alkaliska medel bör ej användas. Ett diffusionsvax kan läggas på skiffern för att öka skyddet
mot klotter. Vaxet kan göra att skiffern uppfattas
som något mörkare i färgen.

Tvätta med vatten

Skiffer är en natursten som bryts i skifferbrott.
Vid brytningen och under transport kan smuts
lägga sig på skifferplattorna. Smutsen försvinner
vid regn och det går även att tvätta bort med
vatten för att snabbare få fram lystern i plattorna.
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Om betongplattor eller annat absorberande
material ska ligga intill fasaden är det bra att
tvätta plattorna före montage.

Mycket lågt underhåll

Eftersom skiffer är natursten är det naturligt
färgat. Du kommer alltså inte behöva utföra
något löpande underhåll som exempelvis
målning. Får man en skada på en platta kan
den enkelt bytas ut genom att kroken böjs 90
grader åt sidan så att den trasiga plattan kan
plockas bort och ersättas med ny. Kroken böjs
tillbaka på plats.

1

2

1. Att kombinera skiffer med
andra material som puts eller
plåt är ett sätt att bryta upp stora
fasadytor och skapa mer levande
stadsmiljöer. Nordskiffer Classic
i 600 x 300 mm i enkeltäckning.

2. Nordskiffer Lugano i 400 x
250 mm, monterat i särdragen
dubbeltäckning.

3. Nordskiffer Grön, 400 x 250 mm,
spetsklippta och monterat i dubbel
täckning.
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1. Nordskiffer Lugano, 400 x 250
mm i dubbeltäckning.

2. Nordskiffer Multicolor 400 x 250
mm, monterat i dubbeltäckning.

3. Samaca Classic i 400 x 250 mm
monterat i enkeltäckning.

4. Nordskiffer Classic 400 x 250
mm spetsklippt monterat i
dubbeltäckning.
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Klippningar & format - ett urval

Format

Rektangulär
(stående montage)

Rektangulär
(liggande montage)

Hexagonal

Rektangulär
klippt i spets

Rundad

Dimensioner (mm)

Tjocklek (mm)

200		 400
220 x 500
250		 600
300

6–8
7–9
10

200		 400
220 x 500
250		 600
300

6–8
7–9
10

200		 400
220 x 500
250		 600
300

6–8
7–9
10

200		 400
220 x 500
250		 600
300

6–8
7–9
10

200		 400
220 x 500
250		 600
300

6–8
7–9
10

300 x 300
400		 400

6–8
7–9
10

Ex på mönster
enkeltäckning

Ex på mönster
dubbeltäckning

Kvadratisk med
klippta hörn

Det finns även andra möjlighet att med vissa takskifferorter sätta i ex. fallande förband samt att variera
genom andra montagesätt. Ring oss och pratat om vad du är ute efter så hittar vi en lösning.
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Takskiffersorter – urval

Nordskiffer Samaca 55

Nordskiffer Classic

Nordskiffer Samaca 49

Nordskiffer Multicolor

Nordskiffer Castillo

Nordskiffer Lugano

Nordskiffer Röd

Nordskiffer Grå

Nordskiffer Grön
Nordskiffer Svart
Welsh Slate Heather
Welsh Slate Dark Blue
			Grey

Gå in på www.nordskiffer.com för att se hela sortimentet.

Nordskiffer Purple 508 x 305 mm i enkeltäckning.
Magnus Nilsson, Nordskiffer.
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2.NordClad
NordClad utvecklades först som ett ventilerat
plåtsystem för montage av takskiffer på
fasad. Efterhand har systemet utökats med
NordClad+ som är ett tillägg till NordClad med
flexibelt system för isolering. NordClad Clips
är utvecklat för så kallad ”skuren sten”, alltså
inte för takskiffer.

“Skiffer är sannolikt det ultimata
om man ser till livslängd och tålig
het mot diverse påfrestningar.”
	Felicia Oreholm,
Tidningen Husbyggaren 2016:3

Nordskiffer Grön,
508 x 305 mm,
enkeltäckning.
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Friska fasader och enkelt montage
NordClad har utvecklats som ett icke brännbart och
oorganiskt alternativ till den träläkt som takskiffer
på fasad ofta monteras på i andra länder. Genom att
välja oorganiska material i fasadkonstruktion undviks
bland annat risk för mögel. Montaget sker genom att
plåtläkten NVFL (Nordskiffer Ventilerad Fasad Läkt)
fästs horisontellt, antingen direkt på fasaden eller på en
vertikal Z-profil. Därefter fästs takskiffer med stormkrok
i NVFL.

NORDCLAD

1. K R O K

Startkrok och skifferkrok. Krokarna finns i svart, blank eller i
önskad RAL-kulör. Längden anpassas till det montage, storlek
på sten och det överlapp som valts. Kroken är utvecklad av
Nordskiffer, tillverkas i rostfritt syrafast gods och är tillverkad
i Sverige.

2 . N V F L P L ÅT L Ä K T

Plåtläkt NVFL med speciellt framtagen hålbild. Den kan
monteras horisontellt direkt på fasad eller utanpå en
vertikal Z-profil. NVFL är tillverkat i C3 eller C4 gods.
Läkten produceras i 3 m längder och kan enkelt skarvas.
NVFL är utvecklad av Nordskiffer och tillverkas i Sverige.

3 . TA K S K I F F E R

Montaget sker med takskiffer. Vanliga storlekar är 400 x 250
mm, 500 x 250 mm och 500 x 300 mm. Tjocklek 7-10 mm
beroende på sort. Vår skiffer kommer från Sverige, Norge,
USA, Spanien och Storbritannien. All skiffer är testad för att
klara vårt klimat och produceras enligt ISO 26 000.

14

Skiffer är godkänt
material för
Svanenmärkta
byggnader

Skiffer ur ett miljöperspektiv
Genom att välja kvalitetsprodukter som håller över tid
minskar du belastningen på naturen och bidrar till ett mer
hållbart byggande. Samtliga komponenter i NordClad
har lång livslängd och håller hög kvalitet.
Tabellen visar en jämförelse av koldioxidutsläpp mellan
olika fasadmaterial. Studien genomfördes vid Lunds
Tekniska Högskola.*
20

kg CO2 per FE

15
10
5
9,8
0

1,3

Ivarsson Nordskiffer
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1,1

5,8

10

9,6
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Sto

Ingarp

Moelven

Formica

Cembrit

Neolife

NordClad avseende social hållbarhet
Plåtläkt och krokar tillverkas på produktionsanläggningar i
Sverige där arbetsförhållanden styrs av svensk arbetsmiljölagstiftning och regleras av anläggningarnas egna policys
och rutiner.
Skiffern kommer från skifferbrott som är utvalda utifrån
aspekterna miljö, ekonomi, kvalitet och inte minst social
hållbarhet. Våra relationer med skifferproducenterna
sträcker sig långt bak i tiden och bygger på förtroende.
Platsbesök genomförs i skifferbrotten och nära kontakt
hålls med aktörer i hela kedjan. Vår skiffer är deklarerad i
Byggvarubedömningens enkät för social hållbarhet.

*Källa: Miljömässigt hållbara material för bostadshus.
Examensarbete 2016 av Karolina Koch och Karin Lindeberg. Lunds Tekniska Högskola.
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MILJÖ

NordClad produceras med fokus på miljö. Skiffern är god
känd för Svanenmärkta byggnader och finns med i Sunda
hus och Byggvarubedömningen. Komponenternas långa
livslängd och minimalt med underhåll gör det överlägset
de flesta andra fasadsystem.

SOCIAL HÅLLBARHET

NordClad uppfyller höga krav på social hållbarhet. Plåtläkt
och krok är svensktillverkad. Skiffern är producerad enligt
ISO 26 000 och kommer från noga utvalda skifferbrott i Sverige,
Norge, USA, Storbritannien och Spanien.

E KONOMISK HÅLLBAR HET

Malin Tan, Nordskiffer
framför en fasad med
Nordskiffer Svart, 600 x
300 mm i enkeltäckning.

NordClad är i inköp ekonomiskt jämförbart med andra fasadsystem. NordClad är lätt att förändra och kan enkelt
demonteras och återsättas. På sikt är det ekonomiskt
oslagbart då det håller sig vackert och funktionellt länge.

Skiffer har extremt lågt underhåll
eftersom det är färgbeständigt
och har en livslängd på 80–200
år. Med bra isolering minskar du
energibehovet i fastigheten.

3.NordClad+
Fasadsystemet NordClad kan kompletteras
med en flexibel lösning för isoleringsskiktet
som kan anpassas till önskad tjocklek.
NordClad med detta tillägg bildar tillsammans
fasadsystemet NordClad+.
NordClad+ är ett system som är lämpligt både
vid renovering av fasader såväl som vid
nybyggnation.

Skiffer

Z-profil+

Isolering

Plåtläkt NVFL
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Komponenterna i NordClad+

NORDCLAD+

NordClad+ består av utvalda komponenter som
tillsammans utgör ett välfungerande system för din
fasad: isolering, ventilerad plåtläkt (NVFL) och skiffer.
NordClad+ är utformat för tilläggsisolering vid renovering
och för att jämna till ojämna fasader men används också
vid nybyggnad. Alla delar i NordClad+ är klassade som
obrännbara material och fasadsystemet med skiffer
monterat i Nordskiffer ventilerad fasadläkt har genomgått ett storskaligt brandtest och vindlasttest.
De isolerande skikten i systemet kan anpassas i antal
och tjocklek till ditt specifika projekt. Isolerskikt av stenull
eller brandklassad PIR kan också användas om man
föredrar det.

1. N O R D C L A D

Takskiffer monteras precis som i NordClad-systemet på plåtläkt
NVFL med skifferkrok. Storlek/form, färg på takskiffer och
montagemetod (ex. enkel- eller dubbeltäckning) väljs efter
önskemål.

2 . F L E X I B E L D I S TA N S

Pluset i NordClad+ består av en specialtillverkad Z-profil
(”Z-profil +”) som monteras fast med skruv mot exempelvis
en betongfasad med metallbeslag ”K+” som tillåter olika
distans för isolering eller luftspalt. Plåtläkten NVFL monteras
därefter horisontellt på den vertikala Z-profil+.

3. ISOLE R ING

Glasullsisolering har lång livslängd och tillverkas ofta delvis
av återvunnet glas. Montaget är enkelt och förpackningarna
tar liten plats tack vare att de högkomprimeras. NordClad+
går också att använda ihop med annan typ av isolering.
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Tegnérs Torn i centrala Stockholm.
Nordskiffer Grön i 508 x 305 mm på
tak och fasad.

Multicolor i 400 x 250 mm
monterad i dubbeltäckning
vid fasadrenovering av
industribyggnader.

3.1 Fasadrenovering
med NordClad+
NordClad + är ett enkelt sätt att ge slitna
fasader en vacker och hållbar upprustning.
I detta avsnitt fokuserar vi på fasadrenovering
med NordClad+.

95 mm tilläggsisolering kan
reducera U-värdet med mer
än 50 % på vissa fasadtyper.
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Fasadrenovering med NordClad+
I Sverige finns ett stort behov av fasadrenovering inom
exempelvis miljonprogrammet. Under de snart femtio
år som har gått sedan byggnationen påbörjades inom
programmen har bara 20 procent av beståndet rustats upp.
Enligt en rapport från Boverket (2014) finns det 650 000
lägenheter som är i behov av bla energieffektivisering.

FA S A D R E N O V E R I N G E N S T E G F Ö R S T E G

1. Ta reda på vad det är för befintlig
konstruktion dvs stomme och
ytterväggar. Är det betong/trä/
utfackningsvägg/annat?
2. Vilket U-värde ska uppnås och vilken
dimension på glasullsisolering/annan
isolering krävs då? Kika på tabellen på
nästa sida för ett exempel på
beräkning.
3. Anlita ev. en fasadkonsult och fastställ
om NordClad+ kan monteras direkt på
befintligt ytskikt eller om åtgärder
behöver vidtas.
4. Välj skiffersort (färg,
format, täckning
etc). Kontakta oss på
Nordskiffer för prover.
5. Beställ material och boka upp
entreprenör i god tid.
6. Tänk på att tak, fönster och dörrar
också kan behöva bytas ut för att
uppnå önskad energieffektivisering.
7. Utför renoveringen och njut sedan
av ditt skifferhus i generationer!
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Varför tilläggsisolera fasaden?
De flesta fastigheter byggda före 1970 har låg energieffektivitet och en tilläggsisolering av fasaderna kan göra
stor skillnad. I tabellen nedan har beräkningarna utgått från
att befintlig vägg i utgångsläget hade ett U-värde på
0,60 W/m²K före tilläggsisoleringen.
U-värden för lösningar med 2 eller 3 skikt
glasullsisolering (källa ISOVER)
Skikt 1:
Stålregelskiva 35
(mm)

Skikt 2:
Skalmursskiva 32
(mm)

Skikt 3:
Inget eller
Takboard 33
(mm)

Isoleringtjocklek,
totalt
(mm)

U-värde,
(W/m²K)

45

50

—

95

0,29

45

50

30

125

0,23

70

50

—

120

0,26

70

50

30

150

0,21

95

50

—

145

0,23

95

50

30

175

0,19

Beroende på vilket U-värde du vill uppnå kan NordClad+
anpassas med flera skikt av glasullsisolering. Tabellen visar
ett exempel på en vägg där ett tillägg av endast 95 mm
isolering reducerar U-värdet med 50 procent till 0,29.

INNAN DU BÖR JAR

Kontrollera befintlig väggkonstruktion och åtgärda följande punkter vid behov:
S kador på befintlig vägg ska identifieras
och orsaken till dessa utredas. I samband
med renovering ska skador som påverkar
väggen åtgärdas.

Inomhusluftens fukthalt ska motsvara torra
boendeförhållanden.

Den
befintliga väggens möjlighet för
montering av fästelement för renoverings
paneler ska alltid bedömas och dimen
sioneras av yrkeskunniga.

 en befintliga väggen ska vara tillräckligt
D
lufttät alternativt göras lufttät med åtgärder
lämpliga för väggen.
E ventuell mikrobtillväxt i den befintliga
väggkonstruktionen som är kritiska ska
avlägsnas.

Mer info www.isover.se
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1. Fasadrenovering av kontorshus
i Göteborg. Nordskiffer Classic,
400 x 250 mm i dubbeltäckning.

2. Monica Fridlund, Nordskiffer
framför fasad med Nordskiffer
Multicolor i 400 x 250 mm,
monterat i dubbeltäckning.

3. Nordskiffer Castillo, 500 x 300 mm
monterad i enkeltäckning. Castillo i
klovyta, skuren sten på sockel.

4. Äldreboende med ny fasad av
Nordskiffer Classic, 400 x 250 mm
monterat i dubbeltäckning.
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4.NordClad Clips
NordClad Clips är skuren sten som monteras
sida vid sida. Ett alternativ om man inte vill ha
överlappande system men ändå vill ha nättare
lösning än exempelvis backfixing.
Clipsen skruvas fast direkt på plåtläkten NVFL.

Blanda olika färger och olika
ytor som natur, sågad och
slipad för att skapa effekter!
29

Montage utan överlapp - skuren sten
NordClad Clips är ett system som bygger på NordClads
grundprofil, NVFL. Montaget är okomplicerat och sker
med clips som skruvas in i plåtläkten NVFL. NordClad
Clips är ett ventilerat fasadsystem som ger friska fasader
och håller över tid, inte minst estetiskt.
Alla delar i NordClad Clips är klassade som obrännbara
material. Systemet kan utökas med vertikal profil för
större distans till fasaden, exempelvis om man vill ha
ett isolerande skikt.

NORDCLAD CLIPS

1. C L I P S

Clipsen är gjorda i rostfritt stål och pulverlackeras i önskad
RAL-kulör.

2 . N V F L P L ÅT L Ä K T

Clipsen skruvas direkt på NVFL-plåtläkt som monterats
antingen direkt på fasad eller på en vertikal Z-profil.
Specialframtagen svart skruv används för fästning av clips
mot NVFL.

3 . S K I F F E R - S ÅG A D E K A N T E R

Skiffern som används för montage med clips är 10-12 mm
tjock med rakt avskurna kanter. Vanliga storlekar är 600 x
300 mm och 300 mm x fallande. Olika ytbehandlingar är
möjliga med skuren sten som exempelvis polerad, sågad,
flammad, borstad eller naturlig klovyta beroende på vilken
skiffersort som väljs.

Polerad Castillo med
NordClad Clips. Format på
stenen är 600 x 300 x 10 mm.

O L I K A FÄ R G E R O C H Y T O R

NordClad Clips monteras med
skuren sten, vilket innebär rakt
avskurna kanter, till skillnad
från takskiffer. Här kan du välja
olika färger och olika
bearbetningar av ytan som
polerad, klov, sågad, flammad
eller borstad.
Se hela sortimentet på
www.nordskiffer.com.

31

Andra vanliga montagemetoder
Limning och backfixing är
andra vanliga sätt att montera
natursten på fasad.
Då används så kallad skuren
sten. Skuren sten är stenplattor i
lite tjockare format, ofta 30 mm
för backfixing och ca 10 mm
för limning eller clipsmontage.
Kanterna på skuren sten är rakt

avsågade (till skillnad från tak
skiffer som har knäckta kanter).
Socklar är ett exempel där man
ofta väljer limning. Observera att
det då finns rekommendationer
gällande maximal höjd på
fasaden och format på plattor.

B AC K F I X I N G - S K U R E N S T E N

Backfixing är montage
där hål borras i bakkant
och förses med ankarbult
och hänghakar som hängs
på vertikala skenor
i ett ventilerat fasadsystem.
Fogarna kan lämnas öppna
eller mjukfogas.
Nedan, polerad Welsh Slate
Heather med backfixing
och öppna fogar. Nedan
till höger, Offerdal och
Welsh Slate Dark Blue Grey
i klovytor, monterat med
backfixing och mjukfog i
skarvarna.

Oppdal limmad på
Helsingborgs Central och
Mats Komét, Nordskiffer.

LIMNING - SKUREN STEN

Det finns många olika limsorter
på marknaden. De är viktigt att
följa producenternas råd vid
montage. Montage med limning
rekommenderas bara för första
våningen upp till ca 3 meters höjd.
Därefter bör mekanisk infästning
användas.

På bilden syns Castillo i klovyta
på sockel monterad med backfixing och mjukfog. Ovanför sitter
Castillo takskifffer monterat i

Welsh Slate DBG polerad.

enkeltäckning med krok.
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Word Trade Center Växjö.
Nordskiffer Classic, 400 x 250 mm
i dubbeltäckning.

5. Montage och
ritningar
Att montera NordClad är enkelt! Vi har
ritningar och verktyg som hjälper dig rätt,
oavsett om du vill få montaget utfört av
montörer eller vill göra det i egen regi.

“Skiffer är ett väldigt enkelt och bra
material att arbeta med vilket är
viktigt för oss som bygger. Att det
dessutom är skonsamt för miljön är
naturligtvis en bonus.”
Anders Bringert, PEAB
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E N K E LTÄC K N I N G

I enkeltäckning monteras vanligtvis skifferplattan i ett
liggande format, vilket ger överlapp i ovankant. Skarven
mellan plattorna i sidled tätas med en plåtremsa som förs
in bakom plattorna. Vi har alla verktyg såsom skiffersax och
specialtillverkade handtag som gör att läkten kommer på
rätt distans och sitter fast med magnet medan du lugnt
kan skruva fast den. Montaget nedan är för skifferplattor i
format 500 x 300 mm.

Läkt
CC 242 mm

Lodlinjer
840 mm

Lodlinjer
600 mm

Lodlinjer
360 mm

Lodlinjer Lodlinjer Lodlinjer
180 mm 120 mm 60 mm

Hörnplåt

Plåtremsa
skarvtätning

Startkrokar
-Hängs och
skruvas i
öglan

Säkerhetskrok
-hängs i
hålbild

Montageanvisningar och filmer finns
på www.nordskiffer.com/montage
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D U B B E LTÄC K N I N G

I dubbeltäckning överlappar plattorna varandra med minst
60 %. Det gör att denna täckning kan användas även på tak
och sluttande fasader. Överlappen finns både i höjd- och
sidled så att stenen själv utgör 100%-igt regnskydd. Nedan
montage är beräknat på plattor i format 400 x 250 mm.

Lodlinjer Lodlinjer Lodlinjer Lodlinjer Lodlinjer Lodlinjer
770 mm 650 mm 520 mm 390 mm 260 mm 130 mm

Hörnplåt

Startkrokar
-Hängs och
skruvas i
öglan

Läkt CC
172 mm
Läkt CC
172 mm
Säkerhetskrok
-hängs i
hålbild

Mellan första
och andra
läkt CC
130 mm

Nordskiffer Lugano, Nordskiffer Castillo och Nordskiffer
Grön i 400 x 250 mm monterade i dubbeltäckning.
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Plåtdetaljer Hörn
FYRK ANTSHÖRN

Fyrkantshörnen ger
fasaden ett välarbetat
uttryck.

NÄBBHÖRN

Var noga med att
montera skiffern så att
den går hela vägen fram
till näbbhörnet.
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Plåtdetaljer Fönster
U N D E R F Ö N S T E R PA R T I E R

O VA N F Ö R F Ö N S T E R PA R T I E R

V I D S I D A N O M F Ö N S T E R PA R T I E R

Det går att anpassa
plåtdetaljerna i
kulör. Bryt av mot
skifferns färg för att
skapa ett busigare
intryck eller lägg
dig nära i nyans för
att dölja plåten.

Det finns många olika sätt att lösa möten
mellan fönster och hörn. Ritningarna är förslag.

1

1. Takskiffer är ett lätt material,
det väger från ca 20 kg/m2
monterat i enkeltäckning.
Nordskiffer Purple i 508 x 305
mm, monterat i enkeltäckning.

2. Social hållbarhet är inte enbart
bra arbetsförhållanden. Det är
vackra hus i trivsamma områden.
En plats vi vill vistas på, helt
enkelt. I generationer framöver.
Nordskiffer Classic i 400 x 250 mm
på privat villa.

3. Nordskiffer Classic i 400 x 250
mm, klippt i spets och monterat i
dubbeltäckning.

2

3

Uggleberget i Hovås är en
hel stadsdel klädd med
takskiffer. Större delen är satt
med spetsklippt svart
Nordskiffer Classic, Nordskiffer
Lugano och Nordskiffer
Grön, i format 400 x 250 mm,
monterat i dubbeltäckning.

Till dig i föreskrivande led
För att materialet du vill ha ska hålla hög kvalitet och att
fasaden håller över tid, är det viktigt att föreskrivnings
texten är tydlig. Nedan är två exempel på föreskrivnings
texter i enkel- respeketive dubbetäckning som kan
användas för NordClad+ och NordClad.

N O R D C L A D +, D U B B E LTÄC K N I N G E X E M P E L

Skifferplattor av natursten 400 x 250 x 7–9 mm monterat i
dubbeltäckning, monterad med rostfri stormkrok (svart) på
system NordClad+ 105 ( för 105 mm isolering) samt med
isolering 105 mm tjocklek.
Typ Nordskiffer Samaca Classic (mörkgrå) eller likv.
(dvs testad i EN12326-1(2004), -2(2011), som en klass A1
samt producerad enligt ISO 26 000).

N O R D C L A D, E N K E LTÄC K N I N G E X E M P E L

Skifferplattor av natursten, format 500  x 250 x 6–9 mm,
enkeltäckning, monterad med rostfri stormkrok (svart) på
system NordClad.
Typ Nordskiffer Grön eller likv. (dvs testad i EN12326-1(2004),
-2(2011) som en klass A1 samt producerad enligt ISO 26 000).
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Välkommen att kontakta oss!
Om du vill besöka oss så boka tid så vi säkert finns på
plats. Vi hjälper dig hela vägen från projektering till
färdig fasad.

Showroom på Bobergsgatan 75B i Norra
Djurgårdsstaden, Stockholm med borstad
Castillo på fasaden. Vi finns också på
Verkstadsgatan 4 i Höganäs, Skåne.

www.nordskiffer.com
info@nordskiffer.com
042 33 13 98

